
.com

Auteur informatieve tuinartikelen (vrijwilliger)

Overtuig ons met je expertise, foto’s, referenties
en je cv via recruitment@famiflora.be.

Functieomschrijving

Je hebt een grote kennis van bepaalde aspecten in de tuin en wil die delen met anderen. Je schrijft graag informatieve 
artikelen, al dan niet met passend fotomateriaal. Wij nemen de artikelen vervolgens door op inhoud en schrijffouten, en 
plaatsen deze online op onze webshop en/of nieuwsbrief met jouw vermelding als auteur. De onderwerpen kunnen heel 
breed gaan: van informatieve artikels over vogels, kamerplanten, de moestuin en vaste planten tot bomen, bestrijdings-
middelen, enz. 

Functievereisten

• Je hebt een sterke interesse/passie voor het buitenleven, en wilt dit graag delen met anderen.
• Jouw artikelen worden door ons op inhoud en schrijfwijze nagekeken en waar nodig aangepast. Je hoeft dus geen 
talenknobbel te hebben of je zorgen te maken over mogelijke dt-fouten.

Aanbod

• Jouw artikelen worden na goedkeuring opgenomen in onze rubriek ‘tuinadvies’ en/of in onze nieuwsbrief met jouw 
credits.
• Per goedgekeurd artikel ontvang je een waardebon die je vrij kan besteden in onze webshop. 
• Actieve en enthousiaste vrijwilligers zijn ook zeer welkom op ons jaarlijks bedrijfsfeest. 

Over Hermie

Hermie.com is specialist in alles wat met de tuin te maken heeft met specialisatie in zwembad, buitenspeelgoed,
tuingereedschappen, meststoffen, potgrond en vele andere producten. We verdelen topmerken als Intex, Smoby, DCM, 
Barenbrug, BSI, Viano, Nesling, Edialux, Gardena, Ecopots, Hozelock enz. Ons aanbod is zeer gevarieerd van verse kruiden, 
zaden, meststoffen, bodemverbeteraar, vogelhuisjes en allerhande decoratie- en huishoudmateriaal voor huis & tuin.
Wij breiden ons productassortiment wekelijks verder uit. De meeste producten worden binnen 24u aan huis geleverd. 

Momenteel versturen we tussen de 500-2000 pakjes per dag met een kleine maar zeer gedreven equipe. Dit via de eigen 
shop (volledig nieuwe shop komt eind dit jaar uit) als via platformen (Bol & Amazon). Klanttevredenheid, snelle levering, 
kwalitatieve producten, scherpe prijszetting en een familiale bedrijfscultuur kenmerken ons. Sinds eind 2019 hebben we 
een samenwerking met Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Door Corona, de samenwerking met Famiflora en 
100% enthousiasme & inzet groeien we momenteel aan een ongezien tempo en zijn daarom op zoek naar enthousiaste, 
slimme karakters die graag een groot en divers takenpakket aankunnen. Ervaring is belangrijk maar enthousiasme en 
verantwoordelijkheidszin nog meer.




